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 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
حمــدح مهللا الــرنما الــرني ح الحمــد ل رل العــالمياح سلــوب هللا سعــو  سنــار   وــب   ي ــا  بســ 

 س وب آله سلح ه أجمعيا.
 هللا نـ أ مـا تحـري  فـ  ساألمـرا  العومـا  أطـا  مـا بال: "-رنمه هللا تعالب–قال اإلمام المجدد 

 ا ما دسن هللا.أرناب   اتخذه  فقد هللاح منر   ما تحوي  أس
 قـال :أقـول السـما ح مـا نجـارة    وـيك  ت ـلل أن يوشـ  :-رضـ  هللا   ممـا–   ـا    ابـا سقال

 ?!".س مر بكر   أبو قال :ستقولون  -لوب هللا  ويه سعو – هللا رعول
نيدة ي معه قرة عيون الموحددن،، الطبعدات الثاذالضابط؟ ال ماهكذا عندك، الطبعات الثانية  "ت لل"

 ؟، ُتَنزَّلمضبوطة تنزل
 ....طالب:.....
 في المت،.
 هو تنزَّل. ...  هذا م،

 طالب:.........
 ؟ماذا

 طالب:.........
 معك مثلنا أنت ما تستدرك علينا ُنريد طبعات ثانية.

 طالب:.........
 ؟ماذا

 طالب:.........
 هاته.

 طالب:.........
لالذي حفظناه م، بداية الطلب إلى نومنا هذا ع، شيوخنا وشيوخهم  ارة   ويك  نج "ُيوش  أن ُت ل 

 غير هذه؟   هوُنسخ ثانية ما في ما السما "
 طالب:.........

 .نعم
 طالب:.........

 يقول؟ ماذا
 طالب:.........

 ُتنزَّل إن كانت بضم أوله، إذا كانت بضم أوله ُتنزَّل.
 طالب: ُيوش .
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 3 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

 هذه مفروٌغ منها. "ُيوش "
 طالب:.........
 عنا هذا.ي مذن ُنسخة على الو وهذا مراجع ثالث
 طالب:.........

 ن ُنسخة ُمراجعة عليه.ذي معك ثالثو ال
 طالب:.........

 .نعم
 طالب:.........

 انظر في المسند، هذا عندكم بنحو هذا اللفظ؟، نعم
 طالب:.........

 على كل حال تنزل ما هي نزلت م، نفسها البد أن ُتنزَّل ل، تنزل بنفسها.
 طالب:.........

 نعم.
 ...طالب:......

مدا ي عندد العمدو  ذفالكالم على األصل المصدر األصلي الذي ُأخذ منه هذا الكالم. أخوندا هدذا الد
 ي عندك؟ الذي عندك ضبطه؟ الضبط الذ

 طالب:.........
 .نعم

 طالب:.........
 كم ِّل كم ِّل.

 طالب:.........
 لك، المشكلة ما يضبطون الطبعات األولي ما تضبط.

 طالب:.........
 ول؟يق ماذا

 طالب:.........
 يقول؟ ماذا

 طالب:.........
 ي طبع التيسير.ذهذا ما قال التيسير هذا، هذا ال

 طالب:.........
 .نعم
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 طالب:.........
 يعني على التيسير الشيخ شارحه.

 طالب:.........
 معلًقا على التيسير..... 

 طالب:.........
 ما يقول: شرح، يقول: حاشية.

 طالب:.........
 مجلد واحد؟هو 

 طالب:.........
 التيسير أكبر م، هذا، شرح؟

 طالب:.........
 كم ِّل. -هللا نوفق الجميع إلى ما ُيحبه ويرضاه- نعم

 رأي لبإ يذه ون  سلحتهح اإلع اد  رفوا لقوم    ج ت: -رنمه هللا– ن      با أنمد اإلمام سقال"
اآليـــ ح  [63]ال ـــور: {گ   گ   گ  ڑ   ک   ک   ک   ک  }: يقـــول تعـــالب وهللا عـــفيانح

 .فيمو  الليغ ما ش     قو ه ف  يقع أن قوله بعض رد إذا لعوه الشر  الفت  ? الفت   ما أتدري 
يـ  يقـرأ هـذا اآل -لوب هللا  ويـه سعـو –أ ه عمع ال     -رض  هللا   ه– نات    با  دي س ا

 الســ  إ ــا :لــه فقوــتاآليــ ح  [31التونــ :] {ۋ   ۇ   ۆ   ۆ   ۈ   ۈ   ٴۇ}
ُ َفُتَحرُِّموَ ـهُ » :قال ح ع ده  وُّـوَن َمـَسيُ  حَأَلْيَس ُيَحرُِّمـوَن َمـا َأَنـ   َُ  َم َُ ُ حِّ وُّوَ ـُه?ا َنـر   :فقوـت « َفُتحِّ

َ اَدُتُم » :قالح بوب  . هسنس   سالترمذي أنمد رساا« َفتِّْوَ   ِّ
 :مسائ  فيه

 .ال ور آي  تفسير األسلب
 .برا ة آي  تفسير: الثا ي 
 . دي أ كرها الت  الع ادة مع ب  وب الت  يه: الثالث 
 .بسفيان أنمد ستمثي  -رض  هللا   مما– س مر بكر   بأب    ا  ابا تمثي : الرابع 

 أفضــ  هــ  الره ــان   ــادة األكثــر   ــد لــار نتــب الغايــ ح هــذا إلــب األنــوال تغيــر: الخامســ 
 مـا  ـد ُ  أن إلـب الحـال تغيـر  ثـ  سالفقـهح العوـ  ه  األن ار س  ادة حالوالي  :ستسمب األ مالح

 ".الجاهويا ما هو ما الثا   بالمع ب  دس ُ  الصالحياح ما ليس
ه الحمد هلل رب العالمي،، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحاب

 أجمعي،.
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 5 ضريخلمعالي الشيخ عبد الكريم ا

 سأ هللا أنــ  مــا تحــري  فــ  ساألمــرا  العومــا  أطــا  مــا بــال": -رحمدده هللا تعددالى–يقددول المفلدد  
حلدل وُيحدر ِّم يُ ال شدك َمد، نصدب نفسده ُمشدرًعا  ا ما دسن هللا"أرناب   اتخذه  فقد هللاح منر   ما تحوي 

 {ۇ   ۆ   ۇ ھ   ے   ے   ۓ   ۓ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   } -جدلَّ وعدال–فقد جعل نفسه شريًكا هلل 
 -عدالجدلَّ و –ك أنه نصدب نفسده شدريًكا هلل فالذي ُيحلل الحرام، وُيحر ِّم الحالل ال ش [21]الشورى:

 ا مد،كدراه والمكدره معدذور فقدد اتخدذه رب دوم، أطاعده فدي هدذا مد، غيدر إكدراهق ألنده قدد يكدون هنداك إ
  ون هللا كما سيأتي.

واإلشددكال أنددده قدددد نوجدددد مددد، التشدددريعات البشدددرية مدددا ُيخدددال  شدددر  هللا، فيتضدددم، تحليدددل الحدددرام أو 
 ،م ُغيدرثُد -جلَّ وعدال–اس في أول األمر ُننكرونهق ألنهم عملوا بشر  هللا تحريم الحالل، فُينكره الن

، يعنددي ُننكددره الندداس بددال شددك، لكدد، مددع الوقددت وتتددابع األجيددال عليدده يألفوندده وال ُننكروندده وهددذا مدد
، مدا سدبيل العفدو والرفدران، لكدعظائم األمور، اب، القيم يقول: وهللا ما خوفي الدذنوب، وننهدا لعلدى 

 نسالخ القلب م، تحكيم هذا الوحي والقرآن.ا أخشاه
لكفدر، هذه م، أعظم األمور وينزل تباًعا في سائر األقطار، أمدا بدال  الكفدر فدال شديم أعظدم مد، ا

ي ندزل قدواني، ُمخالفدة لشدر  هللا، وُتفدر  علدى النداس فدتندزل أنظمدة و اإلشكال في بال  المسلمي، ت
 يمشون عليها وال يستنكرها أحد.أول األمر، ثم في آخر األمر يألفها الناس و 

فهددذا البدداب مدد، أعظددم األبددواب فددي كتدداب التوحيددد، الندداس مددا يسددتنكرون مثددل هددذه األمددور مثددل مددا 
يعندي مدا نحد، نصدلي لهدم، وال نسدجد لهدم، وال نصدوم لهدم  ،جام ع، عدي ب، حاتم "لسدنا نعبددهم"

 [31ونـــ :الت] {ۋ   ٴۇ  ۇ   ۆ   ۆ   ۈ   ۈ }ال، فبددديَّ، لددده معندددى العبدددا ة 
َ ــاَدتُ َفتِّْوـ» :قدال، بلدى قددال: «?الحــرامح سُيحرمـون الحـتل فتطيعـوه  ُيحوُّـون  َأَلـْيَس » قدال: « ُم َ   ِّ

؟ سدددواًم كدددان مددد، العلمدددام المفتدددوني، أو مددد، العلمدددام أصدددحاب الهدددو  والنددداس األددديذ هدددذا موجدددو ً 
، مدُعدر  عليده الددليل  يقلدونهم م، غير نظٍر في أ لتهم، وهذا كثير عند مقلدة األئمة، تجدده إذا

نَّة قال: مدا أ ري إن هدذا قدول اإلمدام، والددليل إمدا منسدوخ وال ُمتدا َّل وال..  ه..اإلمدام أفقدالكتاب والسُّ
بدد ولدو إذا  -وهذا عندنا ما أ ري عند غيرندا-منك، وأعرف منك، وأحرص منك، ثم تنتهي المسألة 

ا.هذه م -ها–ُأحرج وانتهى ما عنده أي جواب، قال: ولو   شكلة كبيرة جد 
أ إال ثُددم يصددل األمددر إلددى أن ُيحددرَّم االجتهددا ، وُيرلددق بابدده، وُيحددرَّم النظددر فددي النصددوص، وال ُتقددر 
ددنَّ  ة للبركددة، حتددى يقددول القائددل: وال يجددون الخددروج عدد، المددذاهب األربعددة، ولددو خالفددت الكتدداب والسُّ

دددنَّة وقدددول وقدددول الصدددحابي، وال يجدددون الخدددروج عددد، المدددذاهب األربعدددة، ولدددو خال فدددت الكتددداب والسُّ
ن مدد،  -نسددأل هللا العافيددة–الصددحابيق ألن األخددذ بظددواهر النصددوص مدد، أصددول الكفددر  هددذا ُمدددوَّ

   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ }أرا ه يقدد  عليدده فددي حاشددية الصدداوي علددى الجاللددي، عنددد تفسددير آيددة الكهدد  

 .[24-23]الكمف: {ڻ   ڻ   ۀ   ۀہ*ں   ں   ڻ   
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، ياًنا قدد يسدمع هدذا الكدالم ُيسدتبعد أن ننطدق بده عدالم، لكد، هدذا الحاصدلما هو بافترا ق ألنه أح
ام هذا في كتابه وكتبته نده، أليسدت هدذه عبدا ة؟ إذا قيدل: إمامدك يقدول: هدذا حدرام، وقدد يكدون اإلمد

ددد الدددليل الصددحي امجتهدددً  د مددا بلردده الدددليل، أو بلردده بطريددٍق لددم يصددد، لكندده صدددَّ عنددد غيددره، وُوجِّ
 الصريد.
 عمدل بهدا اإلمدام أحمددق ألنده مجتهدد مثدل البخداري، حنابلة أ لة فدي البخداري مدافي مذهب ال عندنا

، لكدد، مددا هددو موقفنددا؟ مددثاًل فددي المددذهب ال نددرون رفددع اليدددن، بعددد الددركعتي، بعددد القيددام مدد، التشددهد
 لماذا؟ هذا في البخاري م، حدنث اب، عمر.

 طالب:.........
 .نعم

 طالب:.........
 مرفددو ، وعنددد اإلمددام أحمددد نددر  أندده موقددوف، فاإلمددام أحمددد ال ُنلددَزم بددنق  البخدداري عنددد البخدداري 

وتصدددحيد البخددداري، لكددد، مددد، جدددام بعدددده، يقدددول: وهللا المدددذهب كدددذا، تقدددول لددده: الددددليل الصدددحيد 
 أعرف.و  أبخص الصريد كذا في البخاري، يقول لك: ولو اإلمام

مدددل وال يقدددول بهدددذا الموضدددع مددد، مواضدددع إذا عدددرف اإلنسدددان السدددبب فدددي كدددون اإلمدددام أحمدددد ال يع
الرفعق ألنه ندر  أن الخبدر موقدوف علدى ابد، عمدر، اإلمدام أحمدد معدذور باجتهدا ه، والتدابع لده فدي 
مواننددة البخدداري مددع اإلمددام أحمددد قددد نددر  أن اإلمددام أحمددد أعظددم مدد، البخدداري، لكدد، تلقددي األمددة 

رمدذي أنده مرفدو  مدا هدو فدي الصدحيد، لكتاب البخاري بدالقبول، يعندي لدو أن البخداري نقدل عنده الت
مدا فيده إشدكال، لكد، فدي  ،موقوف، هذا محل نظر نوانن بي، قول اإلمدامي، ،واإلمام أحمد قال: ال

 الصحيد، ومزية الصحيد تلقي األمة له بالقبول، وحينئدٍذ نعدرف بعد  هدذه الددقائق قدد ُيعدذر فيهدا
ُمعار  لها أصاًل، يقول لك: اإلمدام أ لة صريحة وال  هبع  الناس، لك، هناك أشيام صريحة في

 أبخص ولو.
 طالب:.........

 نعم.
 طالب:.........

 نعم.
 طالب:.........

مد،  ون هللا، لكد، بعد  القضدايا قدد يعتريهدا مدا  اتخدذهم أرباًبداإذا كان في كل شيم معروف أنده 
 ا.يعتريها، وتحتمل م، التأويل ما ال يحتمله غيرها، فالنظر في كل قضيٍة بعينه

  طالب:.........
 .نعم
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 7 ضريخلمعالي الشيخ عبد الكريم ا

 طالب:.........
رضده النظر في األ لة لم، لديه أهلية النظر متعي،، وال ُيعذر، أما مد، ليسدت لديده أهليدة النظدر فف

 سفال أهل العلم وتقليدهم.
 طالب:.........

ب أن وال يكتد أال يقدر  اال..ال، له أهليٌة أخر  النظر ألهل النظر ما هو لكل أحد، أندت تكلد  عامي د
مدد، أقددوال أهددل العلددم فيمددا  ننظددر فددي حدددنٍث فددي إسددنا ه ابدد، لهيعددة، ثددم ننظددر فددي ثالثددة عشددر قددواًل 

 قالوه في اب، لهيعة، هذا أنصاف المتعلمي، ما ُندركونه.
 هذه المسائل مراتب و رجات، والمتعلمون كذلك طبقات كل عليه م، الحمل ما ُنناسب مستواه.

 ؟ شرطية أمَم، موصولة " "َما أطا " ا ما دسن هللاأرناب   اتخذه  فقد"
 طالب:.........

 .نعم
 طالب:.........
 الفام  اخلة في جواب الشرط، وم، قال: باب الدذي أطدا  العلمدام يعندي تكدون "فقد" شرطية بدليل 

موصددولة و خلددت الفددام فددي خبرهدداق ألن الشددرط فيدده شددوب أو الموصددول فيدده شددوٌب مدد، الشددرطية، 
 وُيشاركه في عمومه.

 على كل حال سواًم كانت موصولة أو شرطية المعنى واضد.
 ".  ا    ابا سقال"

 طالب:.........
 ن،؟أ

 طالب:.........
 اتخذهم أرباًبا.

 طالب:.........
 هذا النص. [31لتون :ا] {ۇ   ۆ   ۆ   ۈ} "فقد اتخذه "

 طالب:.........
  .الربوبية م، الربوبية

لمعندى ا ،وال فدر   ،أو ُتندزَّل علديكم"  ويك  ت لل أن يوش  :-رض  هللا   مما–   ا    ابا سقال"
نسددب وال ُيمكدد، أن تنددزل، وُينسددب الشدديم لفاعلدده الحقيقددي، ويُ  -جددلَّ وعددال–الُمنددز ِّل هددو هللا  ،واحددد

ٹ   ٹ   }ي توفدداه؟ ذهللا الددأم ي مددات ن، كمددا ُيقددال: مددات فددالن، هدو الددذإلدى غيددره مدد، بدداب التجدوُّ 

 .[42]اللَُّمر: {ٹ 
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ــيك  ل ــل  تُ  أن وشــ ي"  -و لــوب هللا  ويــه سعــ– هللا رعــول قــال :أقــول الســما ح مــا نجــارة    و
  ?!".س مر بكر   أبو قال :ستقولون 

أصدحابه أن  -صدلى هللا عليده وسدلم–فدي متعدة الحدب ابد، عبداس ندر  وجدوب التمتدع، وأمدر النبدي 
لوا ويجعلوها عمرة، وقال بعد أن ندم على سو  الهدي:   وت مـا أمـري مـا اعـتدبر لو اعـتق »ُيحِّ

فمدد، هددذا نددر  ابدد، عبدداس أن التمتددع واجددب، ثددم ُيعارضدده مدد،  «مــا ُعــقت المــدي سلجعوتمــا  مــرة
 نجـارة    وـيك  ل ـل  تُ  أن يوشـ ُيعارضه، يقول: هدذا أبدو بكدر وعمدر ال ندرون أنده واجدب، فيقدول: "

 !"?س مـر بكـر   وأبـ قـال :ستقولـون  -لـوب هللا  ويـه سعـو – هللا رعـول قـال :أقول السما ح ما
ي بقدول أحدد، وال ُيقبدل فد -عليده الصدالة والسدالم-أو قدول رسدوله -جلَّ وعدال–المعارضة لقول هللا 

ولدى هذا أي أحد كائًنا م، كان، ونذا كان اب، عباس ُيمث ِّل بابي بكٍر وعمر، فم،  ونهم م، بداب أ
لممـديياح اخوفـا  الراشـديا  ويك  بسـ ت  سُعـ    لو» ح«اقتدسا بالوذيا ما بعدي أب  بكر  س مر»

ول ومدع ذلدك ال ُيمكد، أن ُيعدار  قدول هللا وقدول رسدوله بقد «تمسكوا بما س ضـوا  ويمـا بال واجـذ
 أحد، حتى أبي بكر وعمر.

 طالب:.........
 نعم.

 طالب:.........
 .نعم

 طالب:.........
  ال، إذا ما فيها  ليل ما يخال . 

 طالب:.........
 بأس، أما ما فيه  ليل فال قول ألحد، فال قول ألحٍد كائًنا م، كان.إذا ما فيها  ليل ال 

وقددد يخددرج عدد، التقعيددد العددام أشدديام ألمددور وقددرائ،، وأشدديام احتفددت بهددا وُمعارِّضددات ومعارضددة لمددا 
صدل اعُتمد عليه في هذه المسألة عند أحٍد م، أهل العلم لم يعلم بهدا فدالن، المقصدو  أن يكدون األ

نَّة والهدف عند المسلم  هذا هو األصل. ،العمل بالكتاب والسُّ
 طالب:.........

 واضد اللفظ. "أرناب ا"
 طالب:.........

 المقصو  أن النص على أنهم أرباب، وسيأتي في كالم عدي ب، حاتم ما ُنوضد ذلك.
–اآلن اب، عبداس اسدتنكر وأنكدر علدى مد، عدار  قولده المبندي علدى الددليل مد، كدالم رسدول هللا 

عارضه بقول أبي بكٍر وعمر، اآلن ُيعارضون ما جام ع، هللا وع، رسوله  -عليه وسلمصلى هللا 



 

 

 

 

 

 

9  
9 

 9 ضريخلمعالي الشيخ عبد الكريم ا

بقواني، وضعية، تقول كذا، والنظام يقول كذا، صار الناس ما عنددهم وال  -عليه الصالة والسالم–
 يعني بعضهم موجو  هذا، ما ام النظام على هذا ما.... ،حذ شرعي، أنا ال أقول الناس كلهم

دددددا ُألريدددددت المكانيدددددل والمدددددوانيي، ُألريدددددت واسدددددُتبدلت، المدددددو  -رحمددددده هللا–طنطددددداوي الشدددديخ  ال  اني،لمَّ
ي كانددت عليهددا، وكددان قاضددًيا فددي الشددام جدديم لدده بشددخص مددتهم اسددتمرت، لكدد، بطريقددٍة غيددر التدد

هددذا القاضددي؟ عنددده نظددام ُيجددر ِّم هددذا الددذي  يفعددل مدداذابحيددانة صددا ، وعليهددا عقوبددة سددج، وغرامددة 
وهدو مشدتمل علدى مثدل -نده النصوص، ومثل هدذا القضدام قبدل الحكدم فدي قبولده حان الصا ، وع
 قبوله الدخول فيه. -هذه األمور

 طالب:.........
 .نعم

 طالب:.........
ددا ُطب ِّددق علدديهم القددانون البريطدداني، وُطلِّددب مددنهم قضدداة يحكمددون بددي، الندداس أر  سددلوا علمددام الهنددد لمَّ

ن: هددذا الواقددع، فهددل ُنتددرك القضددام لريددر علمددام المسددلمي، سددفااًل للشدديخ  محمددد رشدديد رضددا، يقولددو 
،، ننفعون أصحابهم وأرباب  يانتهم، والمسلمون نتضررون، وُيحكم عليهم رغدم أندوفهم بهدذه القدواني

تخفيد  مد، الضدرر علدى المسدلمي،، وتقليدل الشدر بقددر اإلمكدان، فدال مدانع مد،  هقال: إذا كدان فيد
تحددري الحتيدداط و االن العلمددام يختلفددون، مدد، العلمددام مدد، أهددل الدددخول فيدده، ومددانال األمددر إلددى اآل

يقول: ما عليك م، الناس أهم عليدك نفسدك، ال ُتقحدم نفسدك فدي شديٍم فيده خطدر، وبعضدهم ننظدر 
للشددر وكددذا وكددذا، يقول...هددذا موجددو  حتددى اآلن فددي  اإلددى المزاحمددة و....يسددمونه مزاحمددة وتخفيًفدد

 شيوخنا الموجو ن، اآلن.
 ...طالب:......

 .نعم
 طالب:.........

عليددده –وأقدددره النبدددي  -عليددده الصدددالة والسدددالم–المسدددألة فيمدددا نعيشددده اآلن، فيمدددا حصدددل فدددي عهدددده 
 النجاشي هل هو ُمطالب بتنفيذ مسائل فرعية ما بلرته؟ ما بلرته. -الصالة والسالم

طدداوي مددا هددم بحيددانة صددا  جدديم بدده للطنلدديذ بالسددهل، هددذا الشددامي الددذي اتُّ  علددى كددل حددال األمددر
استطا  الطنطاوي أن يقول: هذا شرعي ما عليك شيم، ما يستطيع أن ُيصا م القدانون، مدا الدذي 
 قال له؟ قال: أنت اقتنيت هذا الصا  على أنه آنية م، األواني، قال: نعدم، قدال: مدا عليدك شديم،

ا تمشدي لك، هل هذا الحكم صحيد؟ هو تخليص لهذا الرجل م، العقوبة، لك، هذا تلفيق، تلفيق م
معه األحكدام الشدرعية، لدو وافدق الحدق ولدم يقصدده مد، األصدل حكدم بريدر مدا أندزل هللا ووافدق هدذا 

 الحكم شر  هللا.
 طالب:.........
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 .نعم
 طالب:.........

 لم يحكم بما أنزل هللا ولو وافق، فالمسألة إذا وصدل الضدع  إلدى هدذا الحدد فدي األمدة مدا تجدد فدي
لمحدداكم هددذه الددبال  مسددتثناُة وفيهددا مدد، الخيددر مددا فيهددا، والحكددم بمددا أنددزل هللا فددي ابلددد مدد، البلدان...

 الشرعية معروف، لك، هللا يستر.
ائدددة د فيددده مالبلددددان الثانيدددة التدددي فيهدددا الجمدددو  الرفيدددرة مددد، المسدددلمي، بلدددد فيددده ثالثمائدددة مليدددون، وبلددد

يع تطيع أن ُننكددر، وال أحددد يسددتطن ُيحَكمددون بأحكددام الطواغيددت، وال أحددد يسددمليددون، وبلددد فيدده مائتددا
 والتشدريع فدي اإلسدالم شدأنه عظديم لديذ ،الرربدة ُمسدتحكمة هدذه الرربدة، هدذه هدي الرربدة ،أن ُيرير

مدد، األصددول، والقددول بكفددر مدد، حكددم بريددر مددا أنددزل هللا بحثدده معددروف عنددد  ،مدد، المسددائل الفرعيددة
 ريددر مددا أنددزل هللا بثالثددة أحكددام:ومراتبدده معروفددة، وُحكددم فددي القددرآن علددى مدد، يحكددم ب ،أهددل العلددم

بددالكفر، بددالظلم، بالفسددق، وقددد تجتمددع معانيهددا، فقددد ُيطلددق الظلددم علددى الكفددر، ُيطلددق الفسددق علددى 
الكفددر، وهكددذا، لكدد، المسددائل أو األحكددام تختلدد  بدداختالف المقاصددد، فمدد، نددر  أن حكمدده أو حكددم 

   في تكفيره وخروجه م، الملة.تر  ههذا كافر إجماًعا، هذا ما فيفالبشر أفضل م، حكم هللا 
الددذي نددر  أن حكددم هللا هددو الكامددل، وهددو المناسددب، وهددو الصددالد والُمصددلد لجميددع األنمددان هددذا 

 ولم يحكموا بكفره. ،الفسق هوحكم برير ما أنزل هللا هذا أطلقوا علي
 . ون هللا م، اوبعضهم نر  أنه إذا حكم بجميع فرو  الشريعة برير ما أنزل هللا يجعلونه ُمشر ِّعً 

وعلى كل حال ما هو موضع بحث المسألة هنا، لك، األمور خطيرة، واألوضدا  مدا تُسدر، والعددو 
ا مد، ُمجلِّب على المسلمي، بكل ما ُأوتي م، قوةق لتريير شر  هللا، نسأل هللا الثبات علدى مدا منحند

 خير، وأن ندفع عنا شرهم وكيدهم، وأن نر  كيدهم في نحورهم.
 رأي إلــب يــذه ون  سلــحتهح اإلعــ اد  رفــوا لقــوم    ج ــت: -رنمــه هللا–   ــ   ن بــا أنمــد سقــال"

ددنَّة" عــفيان ويعرفددون صددحة هددذا الخبددر، ثددم يقولددون: قددال سددفيان، سددفيان  ،عندددهم الدددليل مدد، السُّ
مدا الثوري إمام م، أئمة المسدلمي،، وتمثيدل اإلمدام أحمدد بده نددل علدى أن لده شدأًنا عظيًمدا عندده، ك

 رأي إلـب يـذه ون " ،مدا ُيمثَّدل بدأي واحدد هدذا سدفيان ،مر بالنسبة البد، عبداسهو شأن أبي بكر وع
طيب وأنت يا أحمد هل جاموا وتابعوك ألوف مفلفة مالندي، مد، المسدلمي،، وسدمعنا مدنهم " عفيان

م، مقلدتهم، حتى م، ُعرِّفوا بالصدالح وكدذا، ولكدنهم عاشدوا علدى التقليدد قدد يقعدون فدي شديٍم مد، 
دن، أو الشدافعي أو غيدرهم مد، اهذا، وهو أحمد إما دنَّة والجماعدة أو مالدك نجدم السُّ  ،ألئمدةم أهل السُّ

ت تجد التابع المقلد يقول مثل هذا الكالم، أنت أعرف مد، أحمدد؟ مداذا تقدول أندت؟ إذا قدال لدك: أند
ما أحمد عنددي الددليل، أحمدد أعظدم مد، هدذه اآليدة أو  ،تقول؟ ما عليه أحمد ماذاأعرف م، أحمد 

 ! الحدنث؟
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بده إلدى وكان سفيان الثدوري إماًمدا متبوًعدا كاألئمدة األربعدة، واسدتمر مذه "عفيان رأي إلب يذه ون "
 لكنهم انقرضوا. ،القرن الثالث، وله أتبا 

ڑ   ک   }" [63ال ــــور:] {گ  گ    گڑ   ک   ک   ک   ک   }: يقــــول تعــــالب وهللا"

فيان وتركدددوا الددددليل، تبعدددوا أحمدددد يدددره كمدددا تبعدددوا سدددغفيتبعدددون أمدددر  [63]ال ـــور: {ک   ک   ک 
" الشـر  الفت ـ ? الفت   ما أتدري " هفالم ُيخشى عليهم م، الفتنة، قال اإلمام أحمد: ،وتركوا الدليل

 والفتنة أشد م، القتلق ألنها خسران الدنيا واآلخرة، والقتل خسراٌن للدنيا.
 أن" -لمصدلى هللا عليده سد-نبدي قدول ال" قوله بعض رد إذا لعوه حالشر  الفت  ? الفت   ما أتدري "

دنَّة ُيعاقدب، فيقدع فد" فيموـ  الليـغ مـا شـ     قو ـه فـ  يقـع ي قلبدده إذا ر  الدنص مد، الكتداب أو السُّ
ذ نيدد ، شددرك، كفددر، ثددم نترتددب عليدده الهددالك القتددل فددي الدددنيا، والهددالك بددالخلو  بالنددار، فدداألمر لددي

 .بالسهل
  ."نات    با  دي  ا: "-رحمه هللا–قال 
 نعم.

 الب:.........ط
 .نعم

 طالب:.........
هو اإلنسدان إذا كدان مد، أهدل االطدال  الواسدع كدلق يعدرف قددر نفسده مدا يحكدم ويدر  بدأ نى شديم، 

ة واألئمد اصدريحً  الك، إذا تأكد، وأكثر ما يكون هذا االختالف مدع الظاهريدة، يكدون الدنص فيده أمدرً 
ألصدل فدي األمدر الوجدوب، فهدل نتدرك أقدوال قاطبة يقولون: بأنه لالستحباب، والظاهريدة يقولدون: ا

نص األئمة أهل االتبا  والتحري والتثبت أو االطال  الواسع، ونأخذ بقول الظاهريدةق ألن اداهر الد
  يسند قولهم، ولو لم ُنوافقهم أحد؟

 طالب:.........
 .نعم

 طالب:.........
 فيه؟ ماذا

 طالب:.........
 ٍ  .عليه الكل  اطلع ال..ال هي المسألة في نص 

 طالب:.........
 .نعم

 طالب:.........
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 نه ُيكره.إقال: 
اآلن االجتهددا  فددي مسددائل القضددام، لددو ُفددتد المجددال لجميددع القضدداة بمددا فدديهم الشددباب الددذن، فددي 
ل العشرينات، ولم نتمكنوا م، العلم، وقيل لهدم: اجتهددوا، وانظدروا فدي النصدوص، وانظدروا فدي أقدوا

ألة قد ال يستطيع بعضهم الوصدول إلدى الدراجد. شدباب تدوهم بعضدهم أهل العلم بأ لتها في كل مس
ل شأنهم شأن بقية الخريجي،، ولو ُألزمدوا بمدذهٍب معدي، كمدا هدو الشدأن ذ وال أصَّ فدي  يكون ما َأسَّ

بلدنا أن األصل المذهب الحنبلي، جام التوجيه أنهم ال يخرجون ع، المدذهب الحنبلدي، ثدم تسداهل 
وعلدى كدل حدال المسدألة ال شدك أنهدا مشدكلة، فتبًعدا لدذلك تجدد فدي أحكدام  الناس، وبد وا يجتهدون،

وهددم  القضدداة التفدداوت الكبيددر، واتجدده العلمددام مددع الددوالة إلددى أن ُتقددن، األحكددام وُيلددزم بهددا القضدداة،
وُسددبقوا إلددى ذلددك فددي مجلددة األحكددام العدليددة فددي ُتركيددا ُطبقددت علددى مدد، تحددت  ،يعملددون علددى هددذا
مسلمي،، لك، ويبقدى أنهدا ُمعضدلة ولدو ُقنندت، تمدر علدى بعد  القضداة الدذي ال والنتهم م، بال  ال

 يعترف بهذا الحكم، فُيلزم به، فاإللزام بالمذهب أولى.
 طالب:.........

 .نعم
 طالب:.........

 حوا ث، األشخاص نتفاوتون.
 طالب:.........

 القرائ، التي تحت  بكل قضية لها حكمها.
........... 

 ...طالب:......
هددي مسددائل اجتها يددة علددى حسددب مدد، أثبتهددا، مسددائل اجتها يددة علددى حسددب اجتهددا  مدد، أثبتهددا، 

فده البشدر نها مثل الزا  أو مثل أي كتاب فقهي ألَّ إفقطًعا أن فيها ما ُيخال ، وأحس، ما ُيقال فيها: 
 فيه مسائل األصل فيها الصواب، ويكون فيه مسائل مرجوحة.

 طالب:.........
معاهدد درس م، أهل االجتها  والنظر، فُيقرر فيه ما ندن، هللا به، انظر المقررات فدي الإذا كان الم

ا  العلمية كان الترجيد عند المدرسي، على ما ُنوافق الكتاب وهو المذهب، ثم اهدر القدول باالجتهد
قددًة واتبدا  الدنص، فمدال بعضدهم إلدى مدا ندراه فدالن أو مددا ندراه فدالن، وكثُدر اتبدا  الشديخ  ابد، بدان ث

وا ثم جام بعده مد، اقتندع النداس بده ومدال ،-رحمه هللا–به، واهتمامه بالنصوص وكذا، ُتوفي الشيخ 
ُيعلَّددم ُيمددرَّن عليدده الندداس، و  امسددتقيمً  اواحدددً  المَّا تنضددبط التعلدديم يجددب أن يكددون خًطدد...معدده، فهددذه

ل، ثددم النظددر فدديم، خددال  عليدده الندداس فددي التصددور األول، ثددم الثدداني النظددر فددي أ لددة هددذه المسددائ
      و ليله، والمواننة بي، األ لة، ول، يستطيع أحد أن ندعي لنفسه أن كل ما يقوله هو الراجد.  



 

 

 

 

 

 

1

3  
13 

 13 ضريخلمعالي الشيخ عبد الكريم ا

آلي  يقرأ هذا ا -لوب هللا  ويه سعو –أ ه عمع ال     -رض  هللا   ه– نات    با  دي  اس " 
 لســ ا اإ ــ :لــه فقوــتاآليــ ح  [31التونــ :] {ۋ   ۇ   ۆ   ۆ   ۈ   ۈ   ٴۇ}

 يعني ما نسجد لهم ونصلي ونصوم ال."  ع ده 
ُ َفُتَحرُِّموَ هُ » :قال" وُّونَ  حَأَلْيَس ُيَحرُِّموَن َما َأَن   َُ  وُّوَ ُه? َم َُ ُ  َما َنر  َسُيحِّ  :لقـاح بوـب :فقوت «َفُتحِّ
َ اَدُتُم »  ". هسنس   سالترمذي أنمد رساا« َفتِّْوَ   ِّ

 :مسائ  فيه: "-رحمه هللا–يقول اإلمام 
التددي يسددتدل بهددا  [63]ال ــور: {گ   گ   ڑ   ک   ک   ک   ک   گ}" ال ــور آيــ  تفســير"

ددد مدد، خددال  عدد، األمددر، وال وعيددد إال  أهددل العلددم علددى أن األصددل فددي األمددر الوجددوبق ولددذلك ُتوُّعِّ
 .على ترك واجب

ها تفسدير  [31التونـ :] {ۋ   ٴۇ  ۇ   ۆ   ۆ   ۈ   ۈ }" بـرا ة آيـ  تفسير"
  باتباعهم بتحليل الحرام، وتحريم الحالل. -عليه الصالة والسالم–بما جام ع، النبي 

كدان الدر  ف"لسـ ا  ع ـده "  قدال:بـا نـات "   ـدي أ كرهـا التـ  الع ـادة مع ـب  وب الت  يه: الثالث "
ُ فَ » -عليه الصالة والسالم–عليه م، قِّبله  وُّـ حَ ـهُ رُِّمو ُتحَ َأَلْيَس ُيَحرُِّموَن َما َأَن   َُ  َم َسُيحِّ وَن َمـا َنـر 
وُّوَ ُه? ُ َفُتحِّ َ اَدُتُم »هذه العبا ة، قال:  «َُ   .«َفتِّْوَ   ِّ

عدد وَمد، أعظدم مد، أبدي بكدر وعمدر فدي هدذه األمدة ب" س مـر بكـر   بـأب    ا  ابا تمثي : الرابع "
فضدددل، وال مددد، أهدددل نبيهدددا؟ فكيددد  ُيقلدددد مددد،  ونهدددم، بدددل مددد، لددديذ مددد، أهدددل العلدددم، وال مددد، أهدددل ال

حي،، الصددالح، واُ عيددت الواليددة لُفجددار. فددي تدداريٍخ لسددينام مطبددو  قددديًما فيدده مقبددرة األوليددام الصددال
 ومقبرة األوليام الشياطي،.

 لارسا أسليا ؟! كيفطالب: 
على هذا احمد ربك..احمد ربك، شخص ما ُعرِّف بركعدة واحددة، وال صديام ندوم، وال تدرك فاحشدة، 

فدددي طبقدددات  هدددذه جدددامت مدددراًرا ،فدددي طبقدددات الشدددعراني رضدددي هللا عنددده وأرضددداه وُيقدددال: إنددده ولدددي
رضدي هللا –لدم يسدجد هلل سدجدة، وكدان  -رحمده هللا–الشعراني فدي ترجمدة واحدد مدنهم يقدول: وكدان 

، فجدام واحدد بقلمده كاتددب إذا احش األشديام التددي مدا تدرك منهدا شدديًئامدا فعدل، وذكددر مد، الفدو  -عنده
فلعنددة هللا علددى َمدد،؟ َمدد، يقددرأ فددي طبقددات الصددوفية أهددل اإلغددرا  فددي  -رضددي هللا عندده–كددان هددذا 

وُيدددَعون،  ،التصددوف يجددد العجددب، عجددب كيدد  تصددل العقددول إلددى هددذا الحددد، وُيحسدد، بهددم الظدد،
 وُتطلب منهم الحاجات م،  ون هللا.

كٍر بأبي  اب، عباس ُيمث ِّل بأبي بكٍر وعمر، يعني إذا كانت العقول ُتريد تقبل شيم، فَم، أولى م،
 وعمر؟    
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و فدي أسفيان أنا أوصدي بقدرامة ترجمتده سدواًم كدان فدي سدير أعدالم النُّدبالم " بسفيان أنمد ستمثي "
 .لمائها وُنها ها، م، ُحفااهاحلية األوليام، م، خيار هذه األمة م، ع

 طالب:.........
 .نعم

 طالب:.........
 ر هذا.نبقى األمر القلبي، لك، في الحكم الظاه...
 ضـ أف هـ  الره ـان   ـادة األكثـر   ـد لـار نتـب الغايـ ح هـذا إلـب األنـوال تغير"الخامسة؟  ما

 بمعنى طاعتهم في التحليل والتحريم." األ مال
 هـ لعلمدام "األن الرهبدان الُعبدا ، واألحبدار  ؛"سالفقـه العوـ  هـ  األن ـار س  ادة حالوالي  :ستسمب"

 ".سالفقه العو 
 ،.مقبرة األوليام الشياطي" الصالحيا ما ليس ما  د ُ  أن إلب" بعد ذلك الحال" تغير  ث "
ئل ار فدي وقدٍت مد، األوقدات، ُسدفدي قطدٍر مد، األقطد "الجـاهويا ما هو ما الثا   بالمع ب  دس ُ "
ند، أللدبال ،  لبثندا أن ُعدي، ُمفتًيدا للعلم ع، الُمدبَّر، فقال: هو الدذي ُنوطدأ فدي ُ بدره، يقدول: فمدا مد ٍ 
 ؟ أن، العقول؟ العلم

م فدي كدال" الجـاهويا مـا هـو مـا الثـا   بـالمع ب  ـدس ُ ح الصـالحيا مـا لـيس مـا  ـد ُ  أن إلب"
 للشيخ  سليمان حول هذه المسألة لو ُيقرأ علينا.

 طالب:.........
 .نعم

 طالب:.........
 المقصود بالُمدب ر؟ ماطالب: 

 لُمعتِّق.  ابر حياة الُمعتِّق، ُعل ِّق عتقه بموت ع،  ُ  -بعد وفاة-الُمدبَّر: م، أُعتِّق ع، ُ بر، يعني 
جامنا م، قبل ثالثي، سنة أو أكثر شخص رأنته يسدأل الشديخ  ابد، بدان عد، مسدائل فدي الوضدوم، 
وشددروط الصددالة، وسددألته أو ُسددئل وأنددا أسددمع عدد، عملدده فددي بلددده، قددال: هددو نائددب الُمفتددي، فُأشددير 

مفتددي هندداك، الوأ رك خيددًرا كثيددًرا، ورجددع نائددب عليدده أن يددأتي بمنحددة علميددة ويدددرس هنددا، و رس 
 مع األس  الشدند. اتعيش ضياعً  ةُغربة..ُغربة البال  اإلسالمي

 طالب:.........
 .نعم

 طالب:.........
 .نعم

 طالب:.........
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 ما في غيره، نعم.
 الخامسة.

 ؟ طالب: الخامس
 آخر شيم. ، نعم

 ولون: سلو.هذا يقول: عائ  أفريق ح يقول: السوف كا وا يق
 انظر اإلطال  السل .

مدا –جا  ف  مص ف   د الرزاق  ـا ابـا جريـرح  ـا  طـا  قـال: ك ـت ُألـو  فـ  المطـر فـ  
ـد أس َيفسـدح قـال:  سعاجو  -أ ري  لـو د ـه س سالما  يسـي  بج  ـ ح قوـت: ال ُتكفـهح قـال: إذ ا ُيفسِّ

 ف  الما ح قال   د الرزاق سال  أخذ به.
 لى الموضع الذي ذكرناه ُمشكل.المشكلة تنزيل )ولو( هذه ع

 طالب:........
 .نعم

 طالب:........
 ؟ماذا

 طالب:........
 .م يسيل، يعني ولو كان المام يسيلما له عالقة بكالمنا، يعني صلوا ولو كان الما

 طالب:........
مرتي، في  ،مرة مهو قال: ولو، يعني خالص انتهى إلى سد ما يقدر يجاوب عليك، تناقشه ويجي

 لنهاية يقول: ولو إذا انتهى ما عنده.ا
 الره ان دة  ا األكثر   د لار الغاي ح هذا إلب األنوال تغيرسفيه " :-رنمه هللا–قال المص ِّف 

 إلـب حـالال تغيـر  ثـ  سالفقـهح العو  ه  األن ار س  ادة حالوالي  يسمو ما:س  األ مالح أفض  ه 
 .الجاهويا ما هو ما لثا  ا بالمع ب  دس ُ  الصالحياح ما ليس ما  د ُ  أن

ا مــكثيــر   ( ُيشــير إلــب مــا يعتقــدااأل مــال أفضــ  هــ  الره ــان   ــادة األكثــر   ــد لــارقولــه:  
  سالسـر فيما ي تسب إلب الوالي  ما الضر سال فعح سالعطا  سالم عح سيسمون ذلـ  الواليـ ال ا 

   .سهو الشر  حس حو ذل 
ف  وـب سـمب اليـوم العوـ  سالفقـه الم ل ـي: ه  التـ  تُ أ (س  ادة األن ار ه  العو  سالفقه قوله: 

أم خالفـهح بـ  ال  هللاسافـ  نكـ   مذاهب األئم  س حـوه ح فيطيعـو م  فـ  كـ  مـا يطيعو ـ  عـوا   
سكـتم رعـوله ألقـوال مـا قوـدساح  هللا ح بـ  يـردسن كـتم    سُعـ ون بمـا خـالف ذلـ  مـا كتـال  ئيع 

 ح سأ ـه ال يجـوز توقـ  العوـ  سالمـدى م ممـاح س  مـا    ُعـسال  سيصرنون بأ ه ال يح  العم  بكتـال  
 بـ  أ مـ  مـا ذلـ  سأطـ  رمـ  كثيـر   حهو ما سجدسا فـ  هـذا الكتـب   ده  الفقه سالمدىالعو  س 
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سلــفاته  هللاسكــتم رعــوله بأ ــه ال يفيــد العوــ  سال اليقــيا فــ  بــال معرفــ  أعــما   هللامـ م  كــتم 
مون ما سضعه الفتعف  المشركون القواطع العقوي ح ث  ستونيداح سيسمو ما ظواهر لفمي ح سيس

مو ما ف  بال األعما  سالصفا  سالتونيـد  وـب مـا جـا  مـا   ـد يُ  ح ثـ  يرمـون مـا خـر  هللاقدِّ
 -لـوب هللا  ويـه سعـو –  ا   ادة األن ار سالره ـان إلـب طا ـ  رل العـالمياح سطا ـ  رعـوله

 .   أس الكفرف  موارد ال لا  بال د هللاستحكي  ما أ لل 
ممـا  سذل  كا تقـاده  فـ  كثيـر ( د ما ليس ما الصالحياث  تغير  األنوال إلب أن  ُ  قوله: 

 .ي تسب إلب الوالي  ما الفساق سالمجاذيب
 (" د بالمع ب الثا   ما هو ما الجاهوياس َ  سقوله: 
 وُعبِّد.

 ." د بالمع ب الثا   ما هو ما الجاهوياس ُ "
 . لعلمامهم ا ،ناألحبار الذ -األمرفي أول -مقابل يعني في 

و م ح ما جمو  المقوديا فيحسـ ون لمـ  ال ـد  سالشـر  فيطيعـ سذل  كا تقاده  العو  ف  أ ا   "
 "[12ل قرة:]ا {ڻ ڱ   ں   ں   ڻ   ڻ   ڻ   } سيم ون أ م   وما  مصوحون 

 أنسا إلي . حطالب: ا تمب
 هللا صل ِّ وسلم على عبدك ونبيك.

 طالب:.........
 صلد..ُيصلد بقدر اإلمكان.يُ 

 طالب:.........
 نقول: ُيصلد بقدر اإلمكان.

 طالب:.........
 بالتعاون مع المدنر ُيخوفهم م، هللا.

 طالب:.........
 وهم قصدهم الكسب.

 طالب:.........
 مدارس أهلية، ونن جامت النتيجة مجمدو  مدا  رسدوه معده كملده، إذا جدامت النتيجدةبهم حقلالعيال أ
 -ثداني متوسدط–بعذر صفر، غياب بدون عذر صفر، كل شيم متفو  متفو ، تسأله ع،  غياب
 حكم أكل الخبز؟ يقول: حرام. ما

 طالب:.........
 أنت تأكله كل نوم تقول: حرام!! قال: واجب. مشكلة..مشكلة.
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 طالب: تركيب الرموش االلط ا ي  يا شيخ.
 وصل.

 طالب:.........
 تقول؟ ماذا

 طالب:.........
 ونال ننتقل. الستطاعة، إن استطا  أن ُيصلد شيًئاقل له: ُيحاول ُيسد  وُيقارب وُيصلد بقدر ا


